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  الدزض الثالث

 

همَّ صّلِ وطلم وبازن، على عبدن وزطىلك محمٍد، وعلى آله 
َّ
بظم هللا السحمن السحيم، الحمد هلل زب العاملين، الل

. وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بئحظاٍن إلى ًىم الدًن

 

. لبيىع املىهي عنها ا               

.. الحمد هلل، وصلى هللا وطلم على زطىل هللا، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد}

ن واملشاهدًن وجميع املظلمين . فاللهم اغفس لىا ولشيخىا وللحاضٍس

: كال املؤلف زحمه هللا

. فصٌل في البيىع املىهي عنها

 {وههى زطىل هللا صلى هللا عليه وطلم عن املالمظت

  ،إلااشا؟هصا الفلل غلسه اإلاالف في البُىع اإلاىهي غنها، ولم ٌػلسه في البُىع الجاثعة 

ا، ومنها ألن ألاكل في الػلىز والبُىع هى الجىاظ ُه الَبْيَع ﴿، وألازلت غلُه هثيرة حسًّ
َّ
َحلَّ الل

َ
ِرًَن ﴿، [275: البلطة ]﴾َوأ

َّ
َها ال يُّ

َ
اأ ًَ

ىِو 
ُ
ُعل

ْ
ىا ِبال

ُ
ْوف

َ
ىا أ

ُ
 .ألاكل في البُىع هى الصحت والحل، وغير شلً مً ألازلت ، وهصا ًطؿسها بلى ؤن [1: اإلااثسة ]﴾آَمى

  
ًال
 .املالمظت: أوو

 وههى زطىل هللا صلى هللا عليه وطلم عن املالمظت،: كال              

  ،لهصا الىم وإلاا ؤًًوا حاء في ألاحازًث السالت غلى وبُؼ اإلاالمؼت محطٌم باالجفاق وهي ؤن ًلٌى ؤي ثىٍب إلاؼخه فهى لً بىصا 

الىهي غً بُؼ الغطض، وهى هىٌع مً بُؼ الغطض؛ ألن اإلاالمؽ لهصا الثىب في الحلُلت ال ٌػطف كُمخه، وال هىغه، وال ضبما حتى 

ا ظهًُسا فُخوطض الباجؼ، ؤو ًيىن حليًرا كُمخه 
ً
لىهه، فُلؼ غىسثٍص ملمؼه ؤو جلؼ ًسه غلى ثىٍب فُيىن هفًِؼا وكس زفؼ مبلغ

ا هبيًرا
ً
. لِؼذ بصان، وكس زفؼ مبلغ

  ،خم غىسه بًلاع الظلم بإحس الٌطفين، وؤًًوا ًدؼبب في الصحىاء والبغواء بُنهم وهصا ال ؿً مما ال ًخحلم مػه الػسٌ، ٍو

 .ولصلً ههي غً مثل هصه اللىضة

  
ًال
 .املىابرة:  اهيا

. وعن املىابرة: كال               

 للبه ؤو ًىظط فُه، بِىما اإلاىابصة ًٌطح غلُه الثىب ًُ  هما حاء واإلاىابصة بمػنى اإلاالمؼت لىً اإلاالمؼت ًلمؽ الثىب مً غير ؤن 

هىا ؤًًوا في جفؼيره ؤي ثىٍب هبصجه بليَّ فهى غليَّ بىصا، وهصا هما شهطها ؤًًوا ًترجب غلُه الجهالت والغطض ألن ؤي ثىٍب، كس ًيبص 

ا ؤو ضدًُلا غلى غىؽ ما زفؼ فُه؛ ولصلً ههي غىه ًُ  .بلُه ثىًبا غال

  
ًال
 .بيع الحصاة:  الثا

ا عن بيع الحصاة،               وأًضًال

 ،فيرمي الحلاة وضبما وكػذ هصه الحلاة غلى ثىٍب ال  وهى ؤن ًلٌى اضم الحلاة، فإي ثىٍب وكػذ غلُه فهى لً بىصا 

ػازٌ ثمىه ما ُزفؼ فُه، ومثله هصلً لى ضمى الحلاة فلاٌ ما  س ؤن ًسفؼ فُه مثل هصا الثمً، ؤو ال ًلابل َو سه، ؤو ال ًٍط ًٍط
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ا، فػىسثٍص حاظ ألامخاض الىثيرة، وضبما واهذ ًسه  ًُ وكلذ بلُه هصه الحلاة مً مؼافٍت فهى لً مً هصه ألاضن، فطبما وان ضام

 فلم ججاوظ الحلاة ؤؿباًضا، فال ًياز ًحىظ ؿًِئا مً هصا الػلاض، وهصا الخفاوث الىبير بين هصا الثمً واإلاثمً ممىىٌع 
ً
هػُفت

ؿطًغا ألهه هما شهطها ًذل بلاغسة الػسٌ الـطعي، الػسٌ اإلاإمىض في اإلاباٌػاث، هما ؤهه ًدؼبب في الصحىاء والخالف، وبن 

 .ازعى ؤولئً ؤنهم ضاهىن بهصا، فهصا الطها في الحلُلت كىضيٌّ ال ًخحلم مػه اإلاللىز الـطعي

  
ًال
 . بيع السجل على بيع أخيه:زابعا

 وههى الىبي صلى هللا عليه وطلم عن بيع السجل على بيع أخيه،: كال             

  مها لثبىث الحسًث الصي في الصحُحين ، وهصا ٌـمل ما ًيىن غىس جمام وهصا الىىع مً البُؼ هى مً البُىع اإلاخفم غلى جحٍط

س ؤن  البُؼ، هما ًيىن ؤًًوا غىس الطوىن مً ِكبل هصا الصخم بلى هصه الؼلػت غىس هصا الباجؼ، فتراه آلان ٌؼاوم وهى ًٍط

ٌـتري مىه، ثم جلٌى ؤها ؤبُػً بإكل هصا ؤًًوا زادٌل في مثل هصا الىهي؛ ألهه ًدؼبب في بًلاع ما ههى الحسًث ألحله غً هصا 

. البُؼ وهى ما ًدؼبب في الصحىاء بين ألاخ وبين ؤدُه، وفُه اغخساٌء غلى حله؛ ولصلً ههى الـطع غً مثل هصا الىىع

  هصا مخلىٌض غىس اإلاؼاومت وكبل : والحلُلت ؤن هصا في غاًت ما ؤهذ ضاٍء مً اإلاحافظت غلى ألادىة بين اإلاؼلمين، كس ًلٌى كاثٌل

اػخلطاض البُؼ، لىً بشا باغه واهخهى، هُف ًىهى غً مثل هصا والبُؼ كس اػخلط ولعم آلان اإلاـتري، فالجىاب ؤن هصا ًدؼبب 

ضبما في ػعي اإلاـتري بلى فسخ هصا البُؼ مً الباجؼ الصي باغه بًاه، هما بهه ولى لم ًىجح في هصا الفسخ، ػِبلى هصا مىغًطا 

للسض ول منهما، مىغًطا للسض الباجؼ واإلاـتري، فالباجؼ ًلؼ في هفؼه ؤن هصا كس اغترن غلُه، وحاٌو ؤن ًذخٌف هصه 

جػلها مً الؼلؼ غالُت الثمً التي ال ًىاػب ثمنها مثمنها، وهصلً باليؼبت للمـتري  اإلاباٌػت مىه، وؤن ًىكؼ في ػلػخه الصم، ٍو

ػُلؼ في هفؼه ؤهه لى لم ٌـتِر مثل هصا البُؼ، لى لم ٌـتِر مثل هصه الؼلػت، لى ؤهه ًفسخ هصا الػلس، لى ًلسض ؤن ٌػىز 

ػت بؼسه  .فِـتري مً آلادط، وهىصا، وول هصا مما جإحي الـَط

  
ًال
 . بيع حاضٍس لباٍو :خامظا

ا} ..كال وههى                {وعن بيع حاضٍس لباٍو، وهى أن ًىىن طمظازًال

 ،فالفله بهما ٌؼخلي ؤحيامه مً وكىضة بُؼ الحاهط للباز، وهي مً فطاثى الفله ؤلاػالمي التي حاءث وفًلا لألزلت الـطغُت 

الىخاب والؼىت، ػىاًء وان مً مىلىكهما، ؤو مً الاػخيباي مً جلً ألاحيام، والىظط في اإلالاكس التي زلذ غليها ألازلت 

. الـطغُت

  س ؤن ًبُػها غلى ؤهل اإلاسًىت ، هصه الؼلػت ًٍط
ٌ
 ؤن الصخم ًيىن كس حاء مً البازًت، ومػه ػلػت

ٌ
بُؼ الحاهط للبازي، كىضة

ألن الغالب ؤن ؤهل البازًت ًجسون ضواًحا لؼلػهم في اإلاسًىت ؤهثر مً بُػها في البازًت، ألن اإلاسًىت فيها ؤػىاٌق بذالف 

. البىازي

  ًؼ م  ؤن هصا الدـَط
ً

فىهى الىبي كلى هللا غلُه وػلم غً ؤن ًبُؼ حاهٌط لباٍز، وهصا عجٌُب الحلُلت بشا جإملخه ججس فػال

. لسن حىٍُم دبيرٍ 

ًٍ ًحلم مطازهم، فال ٌغالىن في ألاػػاض، وال ًخمؼيىن بالغالء، وبهما هى كس ال ًيىن إلااشا؟  ألن ؤهل البازًت ًبُػىنها بإي ثم

 كس ضبذ غىسه، ؤو بهاٌء كس كىػه، ؤو هحى شلً مما ًذخم به، ؤو ال 
ً
جيلف في هصه الؼلػت هثيًرا، مثل ما لى واهذ ماؿُت

ًٍ ؤكل مً ؤن لى واهذ هصه الؼلػت غىس ؤحٍس مً ؤهل اإلاسًىت، فةشا حاءه الحاهط الصي هى مً ؤهل  ًيلفه فُبُؼ غىسثٍص بثم

اإلاسًىت، فاػخلبله كبل ؤن ًسدل بلى الؼىق، وكاٌ ؤبُػها لً، جطجب غلى هصا البُؼ ؤن ًلحم الوطض بإهل اإلاسًىت؛ ألهه 

غىسثٍص لً ًبُؼ بالؼػط اإلالاضب الصي ضبما باع به كاحب الؼلػت اللازم مً البازًت؛ ألن ؤهل اإلاسًىت ؤغطف بما جيىن غلُه 

، فػىسثٍص ًخوطض ؤهل الؼىق بهصه اإلاباٌػت، بذالف ما لى باغها البازي بىفؼه، ولصلً كاٌ في الحسًث  ًٍ هصه الؼلػت مً ثم

. وهى ؤن ًيىن له ػمؼاًضا
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  ،وكس شهب بػى ؤهل الػلم بلى بٌالن هصا البُؼ؛ ألن الىهي هىا ًلخض ي الفؼاز، وهصا هى اإلاصهب غىس اإلاالىُت والحىابلت

، ٌٌ كىيٌّ  وشلً ألن اللٌى بصحخه فُه بهطاٌض ؤًًوا ألهل البلس، وجوٌُِم غليهم، وفُه بهطاٌض بالبازي ؤًًوا بش كس ال وهصا كى

لؼ الوطض غلى ؤهل الؼىق، هما ؤن الىهي هىا ؤدص غلى ظاهطه وهى  ا، فػىسثٍص ًلؼ الوطض غلى البازي، ٍو
ً
ًيىن الحاهط كازك

. اكخواء الفؼاز

  
ًال
 .الىهي عن الىجش: طاوطا

 ،والىهي هىا إلاا في ،«و تىاجشىا»:  وشلً للىله غلُه اللالة والؼالم في الصحُحين هصا ؤًًوا مً كىض البُىع اإلاىهي غنها 

. «من غش فليع مىا»: الىجف مً الغف، وكس كاٌ غلُه اللالة والؼالم

 ،س ؿطاءها س في الؼلػت مً ال ًٍط  وهصا ًيىن هثيًرا فُما ٌؼمى ببُؼ اإلاعاًساث، وهى الصي هٌلم غلُه وكىضة الىجف ؤن ًٍع

سدل هصا مػهم في  س هصا وشان، ٍو  للىاغ مً ٌـتريها، فيًز
ٌ
 مػطوهت

ٌ
الحطاج، فُإحي شخٌم بلى هصا اإلايان، وجيىن ػلػت

س ؤن ًلٌى آلادطون  س ؿطاءها، ولىً ًٍط ً، وهى ال ًٍط ً، ًلٌى ؤها ؤؿتريها بذمٍؽ وغـٍط  بشا كالىا غـٍط
ً

ازة فُلٌى مثال الٍع

س حتى ًطجفؼ الؼػط . وـتريها بثالثين وهىصا ًٍع

  س ثمًىا غً ثمنها غٌُذ في الؼلػت هصا وهصا، فيًز
ُ
ومً كىض الىجف ؤًًوا ؤن لى كاٌ كاحب الؼلػت هفؼها بوي كس ؤ

غٌُذ فيها ؤلف الحلُلي الصي وان الؼىم غلُه،
ُ
اٌ، فُلٌى كس ؤ  جيىن الؼلػت كس كسض لها مً غيرها ثمً ؤلف ٍض

ً
 فمثال

س الىاغ غلى هصا الثمً ؤًًوا، وهصا ممىىٌع ؿطغا إلاا فُه مً اإلاىط والخساع هما كطضها . ودمؼماثت حتى ًٍع

 التي جلسق غلى مثل هصه اللىضة 
ٌ
مها غلى ادخالف واللىض هثيرة ، كىضة الىجف، ولىً الىهي هىا هما شهطها ًسٌ غلى جحٍط

 في هصه اإلاؼإلت، والىظط بلى شلً بلى الػلس هصا باغخباض الخُاض، هل هى كاثٌم 
ٌ
ٌٌ هثيرة م ؤكىا

َ
الفلهاء فُما ًلخوُه الىهي، فث

غلى وىن الىجف غًُبا، فُثبذ الخُاض مػه بشا كلىا بالصحت مٌلًلا، ػىاًء واهذ الؼلػت غىس اػخلطاض الثمً غليها غلى ثمنها 

ه في الحلُلت، ؤو واهذ ؤغلى مً شلً بيل مً هصًً اللىلين كُل،  وكس شهب الؼازة اإلاالىُت والحىابلت بلى صحت الصي حؼاٍو

الػلس مؼ ثبىث هصا الخُاض، بال ؤنهم ادخلفىا في ثبىجه، فهل ًيىن ثبىجه بمجطز وحىز الىجف، هصا مصهب اإلاالىُت، ؤو ًيىن 

، وهصا 
ً
 فاحـت

ً
ازة س غليها في كُمتها ؤو في ثمنها ٍظ ثبىجه الصي هى الخُاض بشا جبين غىس اػخلطاض الثمً ؤن هصه الؼلػت كس ٍظ

ا لباقي الفلهاء الصًً ال ًصححىن هصا الػلس إلاا مصهب الحىابلت،
ً
 وهصا ؤًًوا ًلىم غلى ؤن ألاكل في الػلىز الصحت، دالف

 .جلسم

  
ًال
 .وعن بيعتين في بيعٍت : طابعا

ن مىظسٍة، أو ًلىل بعتك هرا على أن تبيعني : كال} وعن بيعتين في بيعٍت، وهى أن ًلىل بعتك هرا بعشسٍة صحاٍح أو عشٍس

 {هرا أو تشتري مني هرا

  ،والبيعتين في بيعت لها الحليلت أهثر من معنى عىد أهل العلممً اللىض اإلامىىغت في البُؼ، البُػخين في بُػت. 

  ومً اإلاػلىم ؤن السضاهم :املعنى  ول ،
ً
ً مىؼطٍة، لى واهذ الؼلػت حؼاوي غـطة  فلاٌ ؤن ًبُػه بػـطٍة صحاٍح ؤو غـٍط

، فُيىن غىسثٍص فيها هلٌم، ألنهم واهىا ًخػاملىن باإلاػسن ػىاًء وان زضاهم 
ً
 ؤو جيىن مىؼطة

ً
والسهاهير كس جيىن صحُحت

. مً فوٍت ؤو زهاهير مً شهب

  ػىاًء وان شلً ثماٍن ، ًٍ فهىا اإلاػنى بن البُؼ جم غلى ثمىين ولم ٌؼخلط غلى ؤحسهما، فمتى وان البُؼ كس وكؼ غلى ؤهثر مً ثم

، فةهه غىسثٍص مً البُػخين في بُػت، 
ٌ
 اإلاالفإلااشا؟ؤو ثالثت

ً
ً مىؼطٍة، ومثله لى كاٌ ؤبُػً :  هإدص مثاال غـطٍة صحاٍح ؤو غـٍط

، ثم افتركىا ولم هخفم، فلالىا
ً
 ؤو ؤلفين ماحلت

ً
 ؤدطي : هصه الؼلػت بإلٍف حاال

ٌ
، وبُػت ًٍ  بثم

ٌ
بن في هصه اللىضة وان هىان بُػت

، ثم ؤًًوا كس ًترجب 
ٌ
، ولم ًخم اػخلطاض الػلس غلى ؤّيٍ منهما، وبىاًء غلُه ًترجب غلى هصا غطٌض، ألن الثمً هىا فُه حهالت ًٍ بثم

كىضة الطبا بن الثمً بشا وان ؤكل وؤهثر فُلسق غلى ما هى :  كالىاما كىضة الطبا؟مً وحٍه آدط غلى مثل هصه اللىضة ضبا، 
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، فلس ًلسق غلى الحاٌ ألهه ألاكل، فػىسثٍص لى اهخلل بلى ألاحل بػس  ٌٍ ؤكل، ألهه الُلين، ومثله بشا وان الثمً غلى ماحٍل وحا

ً بػس ثبىجه في الصمت ًْ  غلى الس
ً
ازة . الحلٌى ػُيىن غىسثٍص ٍظ

  تها باأللف، فاإلاـيل هىا بن الػلس في ، فةشا افتركىا ثم كلَذ ؤهذ اؿتًر
ً
 ؤو ؤلفين ماحلت

ً
ألوي إلاا ؤها كلُذ لً ؤبُػً بإلٍف حاال

خفم غلى ؤّيٍ منهما، فةن كُل ألاكل  ًُ ًللا ولم 
ُ
 وهطٌض، ألهه الثمىْين ؤ

ٌ
الحلُلت فُه هىٌع مً الغطض، وكس ًترجب غلُه دالف

ً بػس ثبىجه في الصمت ًْ ازة غلى الس . ألاكل ألالف، فُلاٌ غىسثٍص بن اإلالير بلى ألالفين هى مً كبُل الٍع

  فالحظ ؤهه في هال الحالخين، ػىاًء كلىا بن ألاكل هى ألاكل وؤدصها به، ؤو هظطها بلى ؤدصهما باألهثر ؤو ؤدص ؤحسهما باألهثر

س ألالف، ففي ول مً الحالخين ال ٌؼلم هصا الػلس مً ؤلاؿياٌ، وهصا بىاًء  س اإلااحل ألالفين ما ؤٍض ومٌالبخه به فُلٌى ؤها ؤٍض

. غلى هصه اللىضة، وهى ما ًصهب بلُه في مػنى البُػخين في بُػٍت، ؤهل الحسًث هما حياه غنهم الترمصي وغيره

  س ؤن جبُؼ  فهي هما كاٌ اإلاالف ما بشا كاٌ ؤبُػً هصا غلى ؤن جبُػني الص يء آلادط:الثاوىاملعنى  جإحي لصخٍم وجٍط
ً

، فمثال

َفَطاث 
َ
غلُه ػُاضجً، فُلٌى ؤها ؤؿتريها مىً لىً بـطي ؤن حـتري ػُاضحي ؤًًوا، وهصا ًحلل هثيًرا غىسها في بُؼ ه

س ؤن ؤؿتري مىىم بًاضاٍث  اضاث، فُلٌى لهم ؤٍض َفَطاث هي ؤلًا
َ
َفَطاث، الى

َ
 ًصهب بلى محل الى

ً
الؼُاضة، فخجس الـُر مثال

، لىً غلى ؤن حـتروا مني بًاضاحي، هصا هما كطض اإلاالف مً البُػخين في بُػت، وهى الصي ههي غىه
ً
. حسًسة

  آلان مً اللىض اإلاػاكطة غلى هصا اإلاػنى غىس مً كاٌ بػسم صحت هصا الػلس ؤلاًجاض اإلاىخهي 
ً

 منها مثال
ٌ
وله كىٌض هثيرة

 ألهه كاٌ لً ؤئحطن غلى ؤن حـتري، هُف بُػخان في بُػت؟بالخملًُ، كالىا بُػخين ببُػٍت، هصا مً مػاوي اإلاىؼ غىس اإلااوػين، 

.  ؤو ؤبُػً غلى ؤن حؼخإحط، فلاض ثم بُػخان في بُػٍت 

  ،وهى ادخُاض ؤًًوا جلمُصه ابً اللُم، وكاٌ به ؤًًوا هثير مً ومً البُػخين في بُػت، ما ادخاضه ؿُر ؤلاػالم ابً جُمُت

 ،ً من باع بيعتين في بيعت، فله » وشلً ألن الحسًث وما وان في مػىاها، بن اإلاطاز بالبُػخين في بُػٍت، بُؼ الػُىت،اإلاػاكٍط

. «أوهظهما أو السبا

  ًفؼط الىهي غً البُػخين في بُػت الىاضز في الحسًث، حسًث غبس هللا بً غمطو بً الػاق وغيره، وشلً ألن الػُىت ًلسق

لط بلى ألاكل منهما، وكػىا في الطبا،  ًُ  ًدبين بمػطفت كىضة الػُىت، كىضة الػُىت ؤن ًإحي هُف هصا؟غليها ؤن فيها ثمىْين بشا لم 

 ٌ لى صهب بلى جاحٍط، ٍو ، محخاٌج بلى الػين، ٍو
ً
، فُلبل هصا الخاحط : شخٌم محخاٌج بلى الىلىز، ولصلً ػمىها غُىت

ً
بػني ماحال

 ،
ً

 بذمؼين ؤلًفا، لىً هى لِؽ لسًه هلىٌز ؤكال
ً
 ًصهب بلى جاحط ػُاضاث، ٌـتري مىه ػُاضة

ً
، فمثال

ً
غلى ؤن ٌـتري مىه حاال

 ٌ  ػخين ؤلًفا، فةشا اؿتراها مىه بذمؼين ؤلًفا، غفًىا اؿتراها مىه بؼخين هم ٌؼسزه بًاها؟ؤػسزن بًاها بػس ػىٍت، : فُلى

، فهى ألحل ؤن ًحلل غلى هصه الىلىز 
ً

ؤلًفا بػس ػىٍت، ًلىم هصا الخاحط بـطائها ممً اؿتراها مىه بذمؼين ؤلف حاال

بػني هصه الؼُاضة بؼخين ؤلف بػس ػىٍت، وؤبُػً ؤها بًاها بذمؼين ؤلف آلان، حتى : الخمؼين ؤلف، شهب بلى الخاحط، وكاٌ

ازة غلى الخمؼين ؤلف بػس ػىٍت، فحلُلتها وماشا ٌؼخفُس الخاحط؟ًحلل هصا غلى الىلىز، فِؼخفُس الياؾ،   ٌؼخفُس الٍع

، الؼُاضة هصه فلٍ، وهصا ما ؤؿطها بلُه ؤهه هىٌع مً الخالغب في 
ٌ
طة ؤهه ؤغٌاه دمؼين ليي ًطزها له ػخين، وبُنهما حٍط

اإلاػامالث وألاحيام، لى وان ألامط غلى وحه الطبا، ليان ؤهىن مً حهت مػطفت الىاغ بحطمخه، ؤما هصه اللىضٍت في اإلاػامالث، 

. والالخفاف غلى ألاحيام، فهى كس ًيىن في هثيٍر مً حاالجه ؤدٌط مً الخػامل

  الخىضق اإلاىظم، ؤن ًبُؼ ، وما في حىمها مً اللىض، مثل الخىضق اإلاىظم آلان في حىم الػُىت،-كىضة الػُىت-هصه اللىضة 

لبى بػس مً 
ُ
 هما ٌؼمىنها اإلاػازن ؤو غيره، وهي في حلُلت ألامط لم ج

ً
، ؤو اإلااػؼت اإلاالُت غلى اإلاخػامل مػه ػلػت

ً
البىً مثال

 هصا اإلاـتري، فُلىم اإلاـتري بـطائها مً البىً، ثم ًىول البىً 
ً

لِبى ؤكال ًُ بوذ فةهه ال ٌؼخٌُؼ ؤن 
ُ
هصا البىً، ولى ك

، ثم ًلىم البىً ببُػها له، وبغٌاثه اإلابلغ، 
ً

ٌ ببُػها غىه، فهى في حلُلت ألامط ٌـتريها مً البىً ماحال دص هصا اإلابلغ : فُلى

غـطة آالف، وجطزها لي دمؼت غـط ؤلًفا، هصا ًلىلىن غلى ػبُل الخىضق؛ ألهىا بػىاها غلى ًطٍف ثالٍث، وهصا الفطق بين 

ا، بش ؤن هصا البُؼ لم  ًٍّ ا، لىً في حلُلت ألامط هصا الٌطف الثالث ال ٌػسو ؤن ًيىن كىض
ً
ا ثالث

ً
الػُىت والخىضق، ؤن ثم ًطف

ًخحلم مػه اللبى الـطعي، ولم ًترجب غلُه الومان باليؼبت للمـتري، بل البواغت لم جلبى حتى في ؤحُاٍن هثيرٍة في 
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هي غً بُؼ اإلابُؼ كبل كبوه؟ فةن وان كس 
ُ
حاهب الباجؼ هفؼه، الصي هى البىً في مثل هصه اللىضة، فىُف ًبُػها، وكس ه

كبوها، هُف ًبُػها للمـتري كبل ؤن ًلبوها؟ فهي ال حؼلم مً هصا ؤو شان، ولصلً ههى غنها ؤو مىػها ؤهثر الفلهاء 

ً . اإلاػاكٍط

  هصا ما ًخػلم بالبُػخين في بُػت، غلى ػبُل الادخلاض، ؤما الخىضق غير اإلاىظم، وهى الخىضق الػازي، ٌػني ؤن الصخم

؛ ألن فُه جٌبُلاث اإلاطابحت في ؤحُاٍن هثيرٍة الحلُلت دلل، ؤما بشا 
ً
ًصهب، مثل آلان ما ٌؼمى باإلاطابحت، بشا واهذ ؿطغُت

لبذ منهم ؤن ًمىلىن، والىاغ ٌؼمىهه كطًها،  ا وان ؤو لم ًىً، ًو
ً
، مثل ؤهذ شهبذ بلى اإلااػؼت اإلاالُت، ملطف

ً
واهذ ؿطغُت

 ٌ ، ًلير ضبا، ًلبذ ؤن ًمىلىن بؼلػٍت، فىلى
ً
ازة ؛ ألهه لى وان كطًها، لم ًجع ؤن ًإدص البىً غلًُ ٍظ

ٌ
هرا : وهصا دٌإ

ا بالضىابط التاليت ل ًىىن مشسوعًال :  التمٍى

  ا لهصه الؼلػت: ول
ً
.  ؤن ًيىن البىً مالي

 ؤن جلبوها ؤهذ مً البىً، :الثاوي 
ً

ال  هما هى الحاٌ في ألاػهم، إلاا البىً ًيىن غىسه ؤػهم، فإهذ جٌلب مً البىً جمٍى

 
ً
غبر ألاػهم، فُلىم البىً ببُػً هصه ألاػهم، وجسدل بلى محفظخً، هىا جم اللبى باليؼبت لً، وهي واهذ مملىهت

ؤًًوا للبىً، ثم جبُػها ؤهذ في الؼىق، في ػىق ألاػهم، وجإدص اإلابلغ الياؾ الىلسي آلان، وحؼسز للبىً كُمت هصه 

ازة في ألاحل، وحؼخفُس ؤهذ  ألاػهم؛ ألهً ؤدصث منها وما زفػذ له ؿًِئا، حؼسزها غلى ؤكؼاٍي، فِؼخفُس البىً الٍع

الىلس، وجيىهىن كس بػخم غلى ًطٍف ثالٍث، وغىسثٍص ًخحلم اإلاللىز الـطعي، وهصا حمهىض ؤهل الػلم غلى حىاظه، هصه 

 مً ؤؿُادىا، غلى ضؤػهم الـُر ابً باظ 
ٌ
فتي ثلت ًُ . ضحمه هللا حػالى-اللىضة، كىضة الخىضق في هصه الحالت، وبه وان ؤًًوا 

 {.«و تللىا الظلع، حتى ُيهبط بها إلى  طىاق» :وكال}            

 «حتى ُيهبط بها إلى  طىاق» 
ٌ
.  والحسًث مخفٌم غلُه، وحىمخه ظاهطة

ؤهه هىان ًيىن له ػمؼاًضا، ٌػني ما : ضض ي هللا غنهما-الفطق ًبًػا بين هصا وبين بُؼ الحاهط للبازي، هما كاٌ ابً غباغ 

ٌـتري مىه، وبهما ًبُؼ غىه، لىً هىا ال، ًصهب كبل ؤن ًإحي كاحب الؼلػت، وهى مً غير ؤهل اإلاسًىت، هما لى وان مً ؤهل 

البىازي، كبل ؤن ًإحي بلى الؼىق، ًخللىهه، وهصا لألػف مىحىٌز، وهثيًرا فُما جطوهه آلان في مػاضن الؼُاضاث، ججس ؤن 

البػى ًخللى الىاغ كبل زدىلهم بلى اإلاػاضن، وضبما لى زدل بلى مػطن الؼُاضاث، مىٌلت جىاحس محالث بُؼ الؼُاضاث، 

 ٌ جبُػها بثمً هصا، ؤكل مً ثمً الؼىق؛ ألهه ػُسدل : ضبما باع ػلػخه بثمً ؤفول، لىً هصا ًخللاه كبل ؤن ًسدل، فُلى

بُػها هى ؤًًوا، ولصلً ههى الىبي  ، وهرا غً ؤن جخللى الؼلؼ، حتى جلل بلى الؼىق - كلى هللا غلُه وػلم-بها بلى الؼىق، ٍو

: فيه فائدتان

 ألن باليؼبت للباجؼ، ؤن الباجؼ ًجس ثمًىا ديًرا مً ثمً هصا الصي اؿتراها مىه كبل ؤن ًسدل بلى الؼىق؛ :الفائدة  ولى 

هصا الصي اؿتراها مىه كبل ؤن ًسدل الؼىق، غالًبا ػيهوم ثمنها، ٌؼخٌُؼ غىسثٍص ًللل مً ثمنها، لُبُؼ بثمً ؤغلى في 

. الؼىق 

 غلى ؤهل الؼىق، :الفائدة الثاهيت 
ٌ
 ألن هصا إلااشا؟ بشن هصا ؤهط بالباجؼ، هما ؤهه ؤهط بإهل الؼىق، ؤن هصا فُه موطة

ازة، وبالخالي ػخيىن هصه الؼلػت  الصي اؿتري كبل زدٌى هصه الؼلػت بلى الؼىق، لم ًلبل بإن ًبُؼ بال بثمً فُه ٍظ

ا بثمىه الصي كطضه بذالف كاحب الؼلػت هفؼه، فلطبما 
ً
غلى ؤهل الؼىق غالُت الثمً، هما ؤهه ؤًًوا ػُيىن مخمؼي

ًٍ ؤكل، ولصلً حاء الىهي غىه، وهصا ؤًًوا كس حاء في ضواًت مؼلم و تللىا الجلب، فمن تللاه فاشتري مىه، »: باع بثم

. «فئذا أتى طيده الظىق فهى بالخياز

  رَي مىه، وؤحى هصا الباجؼ بلى الؼىق، فىحس ؤن الثمً الصي اؿتري به حًُسا، ؤن هصا اإلاـتري في
ُ
للي الجلب، ثم اؿت

ُ
بشا ج

الحلُلت اؿتري مىه بثمً الؼىق، فهى بالخُاض غىسثٍص ؤن ًمض ي البُؼ، ؤو ًفسخ فُما لى وحس ؤهه كس هومه حله، وهصا في 

، ؤو لحىق الوطض به مً هصا 
ً

حلُلت ألامط ًسٌ غلى صحت البُؼ، بلاثه غلى ألاكل ما لم ًفسخ غىسثٍص لثبىث فطق الثمً مثال

سٌ غلُه الخإدير الصي حاء في ضواًت مؼلم . الخللي، وهصا مصهب حمهىض ؤهل الػلم، ٍو
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ا و ًبعه حتى ٌظتىفيه: وكال}              . {من اشتري طعامًال

 ػطف ببُؼ اإلابُؼ كبل كبوه، واللبى لم ًإِث له حسٌّ في الـطع ٌُ . وهصا الىىع مً البُؼ هى ما 

في الشسع والحسش فبالعسف احدو ** وول ما أتى ولم ًحدو 

  ما لم ًىً له حًسا ؿطًغا، ومً شلً الحطظ، ومً شلً اللبى، ومً شلً الؼفط، وغير شلً مً ألامثلت، فُيرحؼ فُه بلى

لبى بىُله، واإلاىظون بىظهه، واإلاػسوز بػسه، وكبى الؼُاضاث آلان الػطف اإلاؼخلط، ًُ  فاللبى في ول ش يٍء بحؼبه، فاإلاىُل 

لبى بلىضٍة مػُىٍت، منهم مً ٌـتري اهخلاٌ الؼُاضة بطمتها غً ميان الباجؼ بلى ميان اإلاـتري، ؤو إلاياٍن ثالٍث بُنهما، ومنهم  ًُ

مً ًىخفي بإدص اإلافخاح، وجمىين ػاثم الؼُاضة مً الخطوج بها مً مػطن الؼُاضاث، وهىصا في ما ال ًمىً حُاظجه، ٌػني 

هلله، مثل ألاضن، فُيىن كبوها غىسثٍص بالخذلُت بين اإلاـتري لها وبُنها، بحُث ًخمىً مً الاهخفاع بها، والخلطف فيها، فهصا 

ٌٌّ غلى ما شهطهاه، مً ؤن اللبى في ول ش يٍء بحؼبه، فةشا لم ًخحلم هصا اإلاػنى، فال  هىٌع ؤًًوا مً اللبى، وهصا وله زا

باع الؼلؼ، إلاا ُضوي مً نهُه 
ُ
بخاع، حتى ًحىظها الخجاض بلى ضحالهم- غلُه اللالة والؼالم-ًجىظ ؤن ج

ُ
باع الؼلؼ حُث ج

ُ
. ؤن ج

 فإغٌاوي به ضبًحا حؼًىا، فإضزث ؤن : وهصا حسًث ابً غمط في كىله ،
ً

ًخا في الؼىق، فلما اػخىحبخه لىفس ي للُني ضحال ابخػُذ ٍظ

ال جبػه حُث ابخػخه، حتى ًحىظه الخجاض بلى ضحالهم، : ؤهطب ًسه، فإدص ضحٌل بُسي مً وضاجي، ؤو بصضاعي مً وضاجي، وكاٌ

س بً ثابذ، وهصا ألامط مً ألاهمُت بمياٍن، ؤن ال ٌػمس اإلاطء بلى بُؼ ش يٍء كبل ؤن ًلبوه، إلااشا؟ ألهه لى باغه وضبح  ووان هصا ٍظ

ألن الومان : غً ضبح ما لم ًومً، هُف؟ كالىا- كلى هللا غلُه وػلم-فُه ًيىن كس ضبح في ما لم ًومً، وكس ههى الىبي 

ذ ؤها الجىاٌ مىً، والجىاٌ غىسن، ثم   مً شخٍم، وما كبوتها ؤهذ، اؿتًر
ً
ذ ػلػت  لى ؤهً اؿتًر

ً
ًترجب غلى اللبى، فمثال

هصا الجىاٌ جلف، وهى بُسن، ما ؤهمنها ؤها، الصي ًومنها مً واهذ بُسه، فػىسثٍص لى ؤوي بػذ الجىاٌ وهى بُسن، غلى 

 بشا بػخه بطبٍح، جخضح هصه اللىضة، فإوىن كس ضبحذ فُه، وؤها لم ؤهمىه 
ً
الـُر ػػس، فإوىن غىسثٍص ضبحذ فُه، داكت

 لللاغسة الـطغُت التي كطضهاها وهي الػسٌ، ألن الغىم بالغطم، زاثًما الصخم الصي ٌغطم، 
ٌ

بػس، وهصا في حلُلت ألامط مذالف

، وال حغطم، هما في مثل جلً الحالت، فخيىن غىسثٍص كس ؤدللذ بالػسالت،  ٌٍ هى الصي ٌغىم، ؤما بشا هىذ ؤهذ غاهًما غلى ول حا

ً الـُر فُما لى جلفذ بُسه، ثم ؤها بشا بػتها وضبحذ ما ًإجُه ش يٌء، وال ٌؼخفُس مً شلً ؿًِئا، وبهما ؤػخفُس  هُف ؤها ؤهّمِ

، جصهطوا هصا حًُسا، واضبٌىه  ٌٍ ، وآلادط داػٌط غلى ول حا ٌٍ ؤها؟ ولصلً حّطِم الطبا، الطبا ؤحس الٌطفين ضابٌح غلى ول حا

م . باللاغسة التي شهطهاها، ؤهه حُث وان الػسٌ في اإلاػاملت وان الحل، وحُث وان الظلم وان الخحٍط

 .باب  صىل والثماز               

. باب بيع  صىل والثماز}

 بعد أن تأبس، فثمستها للبائع، إو أن ٌشترطها املبتاع» :أهه كال- صلى هللا عليه وطلم-زوي عن الىبي 
ًال

 {.«من باع هخال

  طاز بها ما ًخفطع ًُ هصا الباب زادٌل همً البُىع اإلاـطوغت، وبهما ؤفطزه اإلاالف هىا بالصهط؛ لىثرة مؼاثله، وزكتها، وألاكٌى 

.  مىه الص يء، وهى حمؼ ؤكٍل، هما في اللغت، وجلسق غلى مثل ألاشجاض والػلاض وهحىها

  وهصا الباب هما شهطها ًخيلم غً ما ًخلل بهصا الىىع مً البُؼ مما ٌؼمى بالـطوي ؤلاهافُت، ألن الـطوي بما ؤن جيىن

، الػامت التي شهطهاها في ؿطوي البُؼ، منها الػلم والتراض ي، هما ؤؿطها، واللسضة غلى الدؼلُم، 
ً
، ؤو جيىن بهافُت

ً
ا غامت

ً
ؿطوً

 ٌ ؤهه ال ًجىظ بُؼ الثمط كبل بسو كالحه، ؤو بهما ًباع الثمط بشا احمط ؤو اكفط ؤو جمىه : فهصا ًلسق غلى ول بٍُؼ، لىً إلاا هلى

، داقٌّ بهصا الىىع مً البُؼ، وهصا مً ؤػباب بفطازه . حلًىا، فهصا هىٌع مً الـطوي بهافيٌّ

  بعد أن تأبس، فثمستها للبائع، إو »: كاٌ- كلى هللا غلُه وػلم-وكس كاٌ هىا في الحسًث اإلاخفم غلُه، ؤن الىبي 
ًال

من باع هخال

، شلً ؤن الحسًث هىا ، «أن ٌشترطها املبتاع
ً
، ؤؿطها بليها بؿاضة

ٌ
 حلُلت

ٌ
 بعد »وهصا الحسًث الػظُم، فُه كاغسة

ًال
من باع هخال

 ؤحاظ ؿطاء الثمط كبل بسو كالحه؛ ألن الثمط بػس الخإبير، وكبل بسو ،«أن تأبس، فثمستها للبائع، إو أن ٌشترطها املبتاع

هي غً بُػه وؿطاثه بال في هصه اللىضة، ما هي اللىضة هصه؟ اللىضة هصه ؤن البُؼ وكؼ غلى 
ُ
اللالح، في الحلُلت مما ه
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طها، فخػللذ هفؼه بها، واهظط بلى : ألاكل، فلصلً ًلٌى لً ألاكٌى والثماض، وهى الىذل، فثمطتها كاٌ للباجؼ، إلااشا؟ ألهه ؤبَّ

ػُت العجُبت، التي  ًٍ آدط، واػدثنى الىبي - هما شهطها-هصه السكت الدـَط  ما بشا - كلى هللا غلُه وػلم-ال ججسها في زً
ً
حالت

ها اإلاـتري، بشا كاٌ اإلاـتري  طجه، فُجىظ غىسثٍص، : اؿتًر ؤها ػإؿتري مىً هصا الىذل، لىً بـطي ؤن ًيىن مػه الثمط الصي ؤبَّ

 في 
ً

م الغطض في البُىع، ؤن ًيىن ؤكال ًُب والثمط لم ًبُس كالحه؟ والثمط لم ًبُس كالحه؛ ألهىا كس شهطها ؤن مً ؿطوي جحٍط

غخفط في غيرها ٌُ غخفط في الخىابؼ، ما ال  ، وَُ
ً

ثبذ جبًػا ما ال ًثبذ اػخلالال ، ولصلً هصا الحسًث ؤكٌل الػلس، بِىما هى هىا جبٌؼ، ٍو

غخفط في غيرها، وهى ؤكٌل مفٌُس هافٌؼ  ٌُ غخفط في الخىابؼ، ما ال  .  لهصه اللاغسة، ًثبذ جبًػا، وَُ

ا}              ًاًل . {وهرلك طائس الشجس إذا وان  مسه باو

  ه ، ول شجٍط له ثمٌط، بشا بسا فةهه غىسثٍص ألاكل ؤن هصا الثمط ًدبؼ الباجؼ، ال اإلاـتري، بال بشا اؿتًر
ً
ٌػني ولى لم ًىً هذال

. اإلاـتري 

، فهى للبائع، ما لم ٌشترطه املبتاع: كال}             
ًال
حصد إو مسة ًُ . {وإن باع  زض وفيها شزٌع و 

  س ظضًغا ظاهًطا، ؤما بشا وان بصًضا لم ًظهط، فُيىن للمـتري، وهصا جالحظىا فُه ؤهه بمػنى الثمط وبن باع ألاضن وفيها ظضٌع، ًٍط

. اإلاابط، ألن الثمط اإلاابط ًيىن والعضع الظاهط، الصي بسي، بِىما غير اإلاابط ًيىن والبصض وهحىه، مما لم ًبُس ولم ًظهط

ة الظاهسة عىد البيع للبائع: كال}               بعد أخسي، فاألصىل للمشتري، والجصَّ
ًال
َجصُّ مسة ًُ . {وإن وان 

  ،ة الظاهطة هصه للباجؼ، وألاكٌى للمـتري؛ ألهه حػللذ هفؼه ؤًًوا بها  بػس ؤدطي، فػىس البُؼ، الجعَّ
ً
َجعُّ مطة ًُ وػم، بشا وان 

وألهه ؤغمل حهسه فيها، ؤما ما وضاء شلً مً ؤكل، فهى في حلُلت ألامط جابٌؼ للمـتري، بش لم ًىً غىسثٍص ظاهًطا، حتى ًلسق 

. غلُه غىسثٍص حػلم اإلاـتري به، ؤو اضجباًه به

عن بيع الثمسة حتى ًبدو صالحها، وإن باع الثمسة بعد بدو صالحها، على الترن - صلى هللا عليه وطلم-ههى زطىل هللا : فصل}

، زجع بها على البائع، للىل زطىل هللا 
ٌ
ا، » :صلى هللا عليه وطلم-إلى الجراذ جاش، وإن أصابتها جائحت لى بعت من أخيك  مسًال

ا، بم تأخر مال أخيك بغير حم؟
ًال
، فال ًحل لك أن تأخر مىه شيئ

ٌ
 {.«فأصابته جائحت

  ن فُه اإلاالف هىا الحسًث اإلاخفم غلُه، وهى ههي الىبي كلى هللا -الفلل هصا في حىم بُؼ الثمطة كبل بسو كالحها، كس بيَّ

لم ًإمً - في الحلُلت-غً بُؼ الثمط حتى ًبسو كالحها، وهصا السلُل ًاهسه اإلاػنى؛ ألن الثمط كبل بسو كالحه - غلُه وػلم

ٍن غلى اإلاـتري الصي اؿتراه، وهى ًطحى هفػه، ولم  فؼسه، وهصا فُه بلحاق هطٍض بّيِ ًُ الػاهت والفؼاز، فلطبما ػطي بلُه ما 

ٌٌ للثمً في ما ال ًفُس، ألن آلان هصا الثمط في مثل هصه الحالت، ال ٌؼخحم   بلى ؤن هصا الحلُلت فُه بص
ً
ًخحلم له شلً، بهافت

ا
ً
، ولصلً ُمىؼ، وهصه مً ِحىم الىهي : هصا الثمً، إلاا كس ٌػطن بلُه مً فؼاٍز، وثالث

ٌ
ؤن هصا ًترجب غلُه ؤًًوا شحىاء ودالف

. غً بُؼ الثمط كبل بسو كالحه

 ولى باع الثمسة بعد بدو صالحها، على الترن إلى الجراذ جاش،: كال             

  ٌ  :  وهصه الحالت ألاولى، ؤن ًبُػه بػس بسو اللالح بـطي ؤن ًلى
ً

ما آدصها مىً آلان، وبهما بشا حاء الجصاش؛ ألنها ػخجص مثال

ذ مىً هصا الثمط، لىً : لى باغه بـطي اللٌؼ، كاٌ: بػس ؤػبىع ؤو ؤػبىغين ؤو ؤكل ؤو ؤهثر، فهصا ًجىظ، الثاهُت ؤها اؿتًر

ٌن، ؤما لى باغه وػىذ، فال بؿياٌ  ، وشلً ألن ألاكل -بن ؿاء هللا حػالى-جلٌػه آلان، ججص لي آلان، ؤًًوا حاظ، وهصا ظاهٌط بّيِ

في بُؼ الثمط غىس بسو اللالح الصحت والجىاظ، وله غىسثٍص ؤن ًٌالب باللٌؼ؛ ألهه اػخحله، وكس اؿتراه، الفطق هىا بين هصه 

 غىسثٍص كبل ؤن ًلبى، هصا ما حاء الحسًث 
ٌ
ا بلى الجصاش ثم ؤكابخه حاثحت ًُ الحاالث، فُما بشا اؿتراه بػس بسو كالحه، ُمبل

الصي ؤوضزه اإلاالف فُما ضوي مؼلم في ؿإهه، وهصا ؤًًوا ًاهس لً هُف غىاًت ألاحيام الـطغُت بيل الػىاضن والٌىاضت 

. التي جٌطؤ غلى الػلس
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، زجع بها على البائع، للىل الىبي : كال
ٌ
ا» :صلى هللا عليه وطلم-فئن أصابتها جائحت ا «لى بعت من أخيك  مسًال ت  مسًال  ٌعني اشتًر

ا، بم تأخر مال أخيك بغير حم؟»
ًال
، فال ًحل لك أن تأخر مىه شيئ

ٌ
 ،«فأصابته جائحت

  فػىسثٍص ال ًإدص الباجؼ مً اإلاـتري ،
ٌ
 ٌػني لى ؤن الصخم باع ثمًطا، ؤو اؿتري ثمًطا مً ؤدُه، ولىً هصا الثمط ؤكابخه حاثحت

 ال ًإدص ثمًىا إلااشا؟ ألهه لم ٌؼلمه هصه البواغت، ؤو هصا الثمً، ؤو الؼلػت التي اجفلىا غليها، هصا بشا وان الخلف بأفٍت ثمًىا،

لسض غلى جومُىه، هما  ًُ  ؤكاب هصا الثمط ؤحٌس ال 
ً

ت هىا لػل اإلاطاز بها ؤغم مً لفظها، فلى ؤهه مثال ٍت، وآلافت الؼماٍو ػماٍو

ًلؼ ؤحُاًها مً الحطوب وهحىها، فػىسثٍص هُف جٌالب هصا اإلاـتري بسفؼ هصا الثمً، وهى في حلُلت ألامط ما اػخفاز ؿًِئا 

. مً هصا الػلس

 ٌكلى هللا غلُه -ؤن الىبي - ضض ي هللا حػالى غىه-ؤن ًحمط ؤو ًلفط، للحسًث، حسًث ؤوؽ - ثمط الىذل-وكالح الثمط : كا

جحمط ؤو جلفط، وفي الػىب ؤن ًخمىه حلًىا، وهصا فُه ؤلاؿاضة : ما ظهىها؟ كاٌ: ههى غً بُؼ الثماض حتى جعهى، كلىا ألوؽ- وػلم

. بلى ؤهه كبل شلً كس ٌػطن له الفؼاز

 

ا إلى ًىم الدًن ا هثيرًال  .وصلى هللا على هبيىا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وطلم تظليمًال

 

 

 


